የሰበር/መ/ቁ. 63754
ሰኔ 15 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች ፡- አቶ ዓሇም ባህታ - አሌቀረቡም
ተጠሪ ፡- ወ/ሮ ኑኑሽ ሸህምል - አሌቀረቡም
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ
አመሌካች
ተሰጠ
የተባሇውን
የፌርዴ
አፇጻጸም
አዯናቅፍአሌ
በማሇት
የፋ/የመ/ዯረጃ/ፌ/ቤት በአምስት ወር እስራት እንዱቀጣ መወሰኑና ይሄው ውሣኔ በፋ/ከ/ፌ/ቤት
በመጽናቱ የቀረበ ቅሬታ ነው፡፡
አመሌካች በተፇረዯበት የፌርዴ አፇጻጸም ማሰናከሌ ቅጣት ሊይ መሠረታዊ የህግ ስህተት
ተፇጽሞበታሌ ያሇውን ታህሣስ 14 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው ቅሬታ ያመሇከተ ሲሆን
መሠረታዊ ፌሬ ሃሣቡ አመሌካች አፇጻጸም በማሰናከሌ ከዚህ በፉት በ5 ወራት የእስራት ቅጣት
የተቀጣ ሲሆን ይሄ ውሣኔ ይግባኝ ቀርቦበት በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በመ/ቁ. 73402 የተሻረ ሆኖ
እያሇ አዱስ ፌሬ ነገር ሣይኖር እንዯገና በዚህ ጉዲይ ፌርዴ አሰናክሎሌ በማሇት ቅጣት መጣለ
ያሇአግባብ ነው አመሌካችም የፇጸሙት የማሰናከሌ ተግባር ባሇመኖሩ እና
አመሌካቹ ሊይ
የተጣሇውም ቅጣት የከበዯ በመሆኑ የተሰጠው ቅጣት እንዱሻርሌን በማሇት የቀረበ ነው፡፡ ጉዲዩ
ያስቀርባሌ በመባለ በተጠሪ ጠበቃ በኩሌ በመጋቢት 5 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ፡- ቀዴሞ
የተቀጣበት የፌርዴ አፇጻጸም ማሰናከሌ ጉዲይ ከአሁን ጋር የማይገናኝ በመሆኑና በውሣኔ ያሇቀ
ጉዲይ የማይባሌ በመሆኑ ፣ በዚህ ጉዲይ ሊይ የፌርዴ ማሰናከሌ ተግባር ተፇጽሟሌ እና የተጣሇበት
ቅጣትም የከበዯ ባሇመሆኑ የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
በግራ ቀኙ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የቀረበውን
ክርክር ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡
እንዯመረመረውም በዚህ ጉዲይ ሊይ መፌትሄ ማግኘት ያሇበት፡-
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1. አመሌካች የተቀጣበት የፌርዴ አፇጻጸም የማሰናከሌ ኃሊፉነት በፉት ከተቀጣበት ምክንያት
የተሇየ ተግባር በመፇጸም ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 5 ጋር
በማገናዘብ መታየት ያሇበት በመሆኑ
2. የተፇጠረ የፌርዴ ማሰናከሌ ተግባር አሇ ወይስ የሇም? እንዱሁም፡3. የተጣሇው የእስራት ቅጣት አግባብነትን በመመሌከት መፌትሓ ማግኘት ያሇበት ሆኖ
አግኝተናሌ፡፡
በዚሁ መሠረት ወዯ መጀመሪያው ጭብጥ ስንመሇስ አሁን ሇዚህ ክርክር መነሻ ከሆነው
ቅጣት በፉት አመሌካች በፌርዴ ማሰናከሌ ተግባር ኃሊፉ ተብሇው በአምስት ወር እስራት የተቀጡ
የነበርና ጉዲዩ በይግባኝ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ቀርቦ በመዝገብ ቁጥር 73402 የተሻረ መሆኑን ግራቀኙ
አሌተካካደም፡፡ አከራካሪው ጉዲይ ቀዴሞ ከተጣሇው ቅጣት በኋሊ አዱስ የማሰናከሌ ተግባር
ስሊሌተፇጠረ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 5 መሠረት አዱስ ኃሊፉነት ሉጣሌ አይገባም በማሇት የአመሌካች
ጠበቃ ሲከራከሩ በተጠሪ በኩሌ ዯግሞ በቀዴሞው የፌርዴ ማሰናከሌ ተግባር ኋሊፉ የተዯረጉበት
ምክንያት ከአሁኑ ጋር የተሇየ በመሆኑ ጉዲዩ በውሣኔ የተቋጨ ነው ሇማሇት የማይችሌ ባሇመሆኑና
በሁሇቱም ጊዜ ሉያዝ የሚገባው ጭብጥ የተሇያየ በመሆኑ ውሣኔ ያገኘና የተቋጨ ጉዲይ ነው
ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡
አሁን እየቀረበ ካሇው ክርክር አኳያ ጉዲዩን ስንመረምረው የቀዴሞው የፌርዴ ማሰናከሌ
ኃሊፉነት በአመሌካች ሊይ የተወሰነው ሇፌርዴ አፇጻጸም እንዱውሌ የታገዯው የሰላዲ ቁ. 3-27755
የሆነ መኪና አመሌካች በቃሇ መሀሊ ስር ሆነው መኪናውን ገዝተው እንዲሊቸው ከገሇጸ በኋሊ
መኪናውን በወ/ሮ ዯብሪቱ ውክሌና ነው የገዛሁት በማሇታቸው እንዯሆነ የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሣኔ
ያስረዲሌ፡፡ በአሁኑ ጉዲይ ግን በላሊ ችልት ተጠይቀው ከሊይ የተጠቀሰውን መኪና ከአቶ ተስፊዬ
ሞሊ የገዙት መሆኑን እንዯገና የገሇጸ ሲሆን በዚህ መሠረት እንዱፇጽሙ ሲጠየቁ ግዢውን
አፌርሽያሇሁ ያፇረስኩትም ስመንብረቱን ወዯ ራሴ ስም ማዛወር ስሊሌቻሌኩ ነው ከሻጭ ወኪሌ
100.000 /አንዴ መቶ ሺህ/ ብር ተቀብዬ መኪናውን መሌሼሇታሇሁ የተቀበሌኩትንም ገንዘብ
ተጠቅሜበታሇሁ በማሇት በማቅረቡ እንዯሆነ ተረዴተናሌ፡፡ከዚህ መረዲት የሚቻሇው አሁን ሇቀረበው
ጉዲይ አመሌካች ገዝቶ የነበረውን መኪና የተሰጠው እግዴ ሳይነሣ መኪናውን ሇሻጭ በመመሇስ
የገዛበትን ገንዘብ መሌሶ የተቀበሇ ሲሆን ገንዘቡንም ተጠቅሜበታሇሁ ማሇቱ ከቀዴሞ ጉዲይ ጋር
አንዴ ዓይነት ጭብጥ የሚያዝበት ባሇመሆኑ ጉዲዩ ቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ ነው ሉባሌ አይችሌም
ብሇናሌ፡፡
ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ በመኪናው ሊይ የተሊሇፇው እግዴ ሣይነሣ አመሌካች
መኪናውን ገዝቶ እያሇ ስመ ንብረቱ ወዯ እሱ ያሇመዞሩን አጋጣሚ በመጠቀም መኪናውን ሇሻጭ
በመመሇስ የገዛበትን ገንዘብ መቀበለን ገሌጿሌ፡፡ መሌሶ በተቀበሇው ገንዘብ ሊይ አፇጻጸሙ
እንዲይቀጥሌ /እንዲይከፌሌ/ ዯግሞ ተጠቅሞበታሌ ወይም ገንዘቡ የሇም ማሇቱ የፌርዴ ባሇዕዲው
ሇአፇጻጸሙ የታገዯውን መኪና ከማሸሹም በሊይ ቢያንስ የተቀበሇውን ገንዘብ እንኳ ሇዕዲው
አሇማቅረቡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 389/1/ /ሀ/ /ሇ/ መሠረት ያሇበቂ ምክንያት ፌርደን ሊሇመፇጸም
ከመንቀሣቀሱ በሊይ ፌርደ ያሌተፇጸመው አመሌካች ፌቃዯኛ ባሇመሆኑ ብቻ የተሇያዩ መሰናክልችን
በመፌጠሩ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች የፌርደን አፇጻጸም አሊሰናከሌኩም በማሇት
ያነሱት ክርክር ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
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ሶስተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ፡- በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ 389 /1/ /ሇ/ መሠረት እስከ 6 /ስዴስት/
ወር ሉዯርስ በሚችሌ እስራት ሉቀጣ እንዯሚችሌ ስሇሚዯነግግ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ያየው
ፌ/ቤት የጉዲዩን አጠቃሊይ ሂዯት በማመዛዘን በ 5 ወራት እስራት የቀጣው መሆኑ ሲታይ የከበዯ
ቅጣት ነው የሚያሰኝ ባሇመሆኑ የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
ባጠቃሊይ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች የፌርዴ አፇጻጸም
አዯናቆፍአሌ በማሇት የሰጡት የእስራት ቅጣት መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ
አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ/ቁ. 89236 በቀን 26-01-2003 ዓ.ም እና
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመዝ/ቁ. 115299 በቀን 13-5-02 ዓ.ም በዋለት ችልት የሰጡት
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካች የፌርዴ አፇጻጸም አዯናቅፇዋሌ በማሇት የተሊሇፇባቸው የ5 ወራት የእስራት
ቅጣት በአግባቡ በመሆኑ የሚነቀፌ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት የካቲት 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በዋሇው ችልት የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ
ተነስቷሌ፡፡ሇሚመሇከተው ይጻፌ ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ችልት በግራቀኙ ሊይ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡን ዘግተናሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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